
 

 

 

ANSØGNINGSSKEMA  

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme  
2014 

 
Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12 
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk 
 
 
 
 

Ansøger: 
(forening eller virksomhed) 

 

Smag på Nordsjælland 

Kontaktperson: Henrik Sønksen, Foreningens sekretær 

Adresse: 

Co. 

Henrik Sønksen 

Fordresgårdvej 36 

2400 København NV 

www.smagpaanrodsjaelland.dk 

Telefon: 
30668660 

 

Email: 
post@smagpaanordsjaelland.dk 

 

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr: 
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk) 

34750238 

 

 

Formål med projektet: 
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?) 

HØSTFESTival - Smag på Nordsjælland  
 
I Smag på Nordsjælland (SpN) har vi en ambition om, at 
mad i Nordsjælland skal være lokalt produceret. Vi vil 
gerne bidrage til at skabe multifunktionelle landområder i 
Nordsjælland med fødevareproduktionen. Både af 
landskabelig interesse og af kultur- og oplevelsesmæssig 
interesse. Men også ud fra en bæredygtigheds-
betragtning om, at produktion og forbrug af fødevarer 
skal være koblede systemer. 
  
For at nå denne vision, er der brug for at skabe 
relationer mellem mennesker der bor og spiser i 
Nordsjælland og virksomhederne/producenterne som 



 

 

laver råvaren og madhåndværket. Relationer der handler 
om madoplevelse, minder, madkultur, livskvalitet men 
også lokal jobskabelse og udvikling af lokal gourmet 
turisme. 
 
SpN er ved at udvikle en HØSTFESTival, der i august 
2014 afholdes på Esrum Kloster & Møllergaard. 
Festivalen er tænkt som et signaturarrangement, hvor 
SpN skaber oplevelser omkring mad produceret i det 
Nordsjællandske landskab, vi vil skabe læring og dialoger 
omkring lokale råvarer og godt madhåndværk, og vi vil 
skabe blivende relationer mellem fødevareproduktion og 
befolkningen i det Nordsjællandske - land og by. 
 
HØSTFESTivalen vil bidrage til at udvikle erhvervet for de 
lokale fødevareproducenter i området, ved at: 

• Udbrede kendskabet til SpN og lokale 
fødevareproducenter  

• Øge markedet og skabe merværdi for 
producenterne 

• Klyngedannelse mellem producenterne og 
turismeerhvervet 

• Koble lokal gourmet turisme og producenter 
 

Høstfestivalen afvikles i samme uge som Copenhagen 
Cooking, der i flere år har haft et ønske om, at 
aktiviteterne fra Copenhagen Cooking rykker ud i det 
øvrige Sjælland og giver de besøgende mulighed for, at 
møde råvarerne hvor de produceres og få en dialog med 
folkene bag. Vi vil samarbejde med Copenhagen Cooking 
og Visit Nordsjælland om markedsføring og derigennem 
sætte Gribskov Kommune på plakaten i forhold til rural 
gourmet turisme. 

Målet er, at Høstfestivalen bliver et årligt 
tilbagevendende samlingssted omkring mad og 
erhvervsudvikling i det Nordsjællandske i samme ånd 
som Folkemødet på Bornholm. 

Projektets indhold: 
(Hvordan skal det foregå?) 

Aktiviteter: 
• Mødeplads for borgere, gourmet turister, madnørder 

og lokale fødevareproducenter 
• Lære om madhåndværk, råvarens oprindelse og 

anvendelse 
• Smagninger af råvarer og produkter fra lokalområdet  
• Gæsterne laver selv mad og spiser efterfølgende 
• Italesætte og diskutere råvarekvalitet, 

madhåndværk, madkultur, lokal mad 
 

Målgruppe: 

Gribskov er hjertet af Nordsjælland og vil kunne trække 
folk fra hele Nordsjælland samt turister fra både 
Nordkysten og København.  
 
Målgruppen er: 

• Børn og deres familier, borgere i Gribskov 
Kommune og Nordsjælland – regionen 



 

 

• Turister på Nordkysten 
• Madnørder samt gourmet turister, der tager på 

endagsudflugt fra Copenhagen Cooking. 
 

Medvirkende: 
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?) 

Foreningen Smag på Nordsjælland er ansøger og er 
projektansvarlig. 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem SpN, 
Viventes, Esrum Kloster, Møllegårdens Naturformidling, 
Visit Nordsjælland  

Tids- og handleplan: 
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?) 

Høstfestivalen planlægges og afholdes i dagene 23. og 
24. august 2014. 

1. Udviklings og forberedelsesfase ligger i perioden maj 
– august 2014 (Egenfinansiering) 

• Idé og konceptudvikling – april 

• Drejebog for implementering – maj 

• Aftaler, arbejds- og ansvarsdeling mellem SpN, 
Esrum Kloster, Visit Nordsjælland, Copenhagen 
Cooking – maj 

• Aftaler med SpN-medlemmer,  
aktivitetsplanlægning, detaljeret program – juni 

• PR og markedsførings materialer udarbejdes, 
web, facebook, plakater, presse, nyhedsbreve – 
juni 

• Tilmelding og registrering til smagninger, 
webshop opsætning 

• PR og markedsføring eksekvering, 1.-20. august 

• Opsætning af telte, faciliteter, skilte 22. august 

2. Høstfest eksekvering 23.-24. 08.2014 

3. Erfaringsopsamling formidles i hvidbog, der lægger 
linjerne for Smag på Nordsjællands videre arbejde 
med gourmet turisme og gennemførelse af festivallen 
i 2015 og fremover. 

Sted og fysisk placering: 
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal) 

SpN Høstfestivalen afvikles i dagene 22. og 23. August 
2014 på:  

Esrum Kloster & Møllegård 

Klostergade 11-12 

Esrum 3230, Græsted 

Tlf. 48 36 04 00 

kloster@esrum.dk 

Budget: 
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning 
om andre tilbudsgivere) 

Budget for planlægning: Projektets idé og 
konceptudvikling samt praktiske forberedelse. DKK 
45.000 finansieres af SpN som egenfinansiering. 

Ansøgt budget for gennemførelse: 77.500 DKK excl. 



 

 

Moms. 

Fordeler sig således: 

Leje af telt 12.000 kr. 

Borde og bænke 4.000 kr. 

Indretning af telt lys/pynt m.v. 2.000 kr. 

Leje af gaskogebord m. 6 blus 1.500 kr. 

Gasflasker 500 kr. 

Leje af stålborde til telt/demonstration 1.000 kr. 

Materiale til køkken papir, grej servering m.v. 2.000 kr. 

Toiletvogn 6.500 kr. 

Toiletpapir, håndklæder m.v. 2.000 kr. 

Indretning parkering 1.000 kr. 

Ekstraordinær personaleudgift 3.400 kr. 

Div. materialer aktiviteter 3.000 kr. 

Opsætning, udformning af div skilte på området ex. 
grafiker 1.000 kr. 

Etablering af vand, strøm, håndvaske m.v. 3.000 kr. 

I alt 42.900 ex. moms 

  

Plakat opsætning/nedtagning 10.000 kr. 

Tryk af plakat + grafiker 8.000 kr. 

Forklæder med Smag på Nordsjælland logo 10.000 kr. 

I alt 28.000 ex moms 

 

Layout og tryk af Hvidbog, guideline for 2015  

10.000 

 

Ansøgt beløb 80.900 DKK ex moms 

Dato: 27. april 2014 

Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler) 

Torben Bo Toft Christensen 

Formand Smag på Nordsjælland 

Selma Bergenholz 

Næstformand Smag på Nordsjælland 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilag til  

Ansøgning Gribskov Kommune 

HØSTFESTival - Smag på Nordsjælland 

 

Nyskabende: Ja, Udnytte momentum for lokale fødevarer og gourmet turisme i Gribskov Kommune. 

Udvikling: Ja, Kvaliteten skal løftes for lokale fødevarer og gourmet turisme uden for København. 

Enkeltstående: Nej, Pilotprojekt for udvikling af koncept for Høstfestival – videreføres i regi SpN 2015 og 

fremefter selvbærende 

Ved fordelingen af de knap tre mio. 

kroner i puljen lægges vægt på at 

projektet: 

 

Projektet bidrager med Kommentarer 

•er til gavn for både borgere, turister, 

kultur, idræts- og erhvervsliv i Gribskov.  

 

80% 

Borger – ja 

Turister – ja 

Madkultur – ja 

 

 

•er nyskabende, bidrager til at sikre 

fremtidig vækst lokalt på kultur-, idræt-

, erhverv- og turismeområderne (på 

tværs af mindst to af disse områder)  

 

80% 

Går på tværs af kultur, 

erhverv, turisme 

 

•har regional, national og international 

tiltrækningskraft.  

 

80% 

Regional og international 

 

•understøtter igangværende indsatser 

på området.  

 

100% 

Understøtter Esrum 

Kloster, Visit Nordsjælland 

(gourmet turisme satsning), 

Smag på Nordsjælland 

 

•afdækker, styrker og synliggør 

kommunens natur- og kulturmæssige 

potentialer.  

 

90% 

Synliggør Gribskov 

Kommune styrke med 

madkultur og turisme 

 

•er lokalt forankret og fremmer 

samarbejde mellem lokalt baserede 

foreninger, kulturinstitutioner, 

erhvervsliv og evt. Gribskov Kommune.  

 

90% 

Samarbejde mellem SpN 

forening, fødevareerhvervs 

og Visit Nordsjælland 

 

•involverer ikke-lokaltbaserede 50%  



 

 

samarbejdspartnerer som fx fonde, 

forsknings- og/eller 

undervisningsinstitutioner, 

videnscentre m.v 

Copenhagen Cooking 

•er med til at brande Gribskov 

Kommune som et attraktivt sted at bo 

og besøge. 

 

90% 

Ja 

 

.  

 

 


